
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 

 
 

 

 

 

PRÉ-ANÚNCIO DE REGATA 
 

 
 

 

1. Organização 
 

Está a cargo do Monte Real Club de Yates de Baiona e do Angra Iate Clube com a colaboração 

da Real Federação Espanhola de Vela e a Federação Portuguesa de Vela, assim como da 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, da Portos dos Açores e da Secretaria Regional do 

Turismo e Transportes. 

 

2. Classes Participantes 
 

Em geral, mono cascos com um mínimo de 30 pés de comprimento e classe Mini 6.50. 

Os primeiros dividem-se em: 

 Barcos com tripulação completa  

 Barcos com tripulação reduzida (dois) 

Os participantes devem cumprir com as condições de elegibilidade da ISAF. 

Realça-se que para formar uma classe deve haver um mínimo de 5 barcos corretamente 

inscritos na mesma. 

 

3. Sistemas de Medição e Compensação 
 

Os barcos serão classificados em ORC e IRC ao mesmo tempo, de forma a que cada barco 

figure em duas classificações distintas, enquanto os Mini 6.50 o farão em tempo real. 

 



                                     
 

 
 

 

 

 

4. Datas, Percursos e Tempos limites 
 

 

ETAPA 1 
 

 Saída da 1ª Etapa: Baiona - Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores) /  

865 milhas aprox. Domingo 3 de julho de 2016 

 

Desde a enseada de Baiona La Real (Pontevedra – Espanha), com amarrações 

gratuitas no Monte Real Club de Yates de Baiona desde 7 dias antes da largada. 

 

 Chegada da 1ª Etapa: Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores) 

 

A chegada será na baía de Angra do Heroísmo na Ilha Terceira (Açores-Portugal) 

com amarrações gratuitas na marina de Angra do Heroísmo até à largada para a 

2ª etapa. 

 

 

ETAPA 2 
 

 Saída da 2ª Etapa: Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores) - Baiona / 

865 milhas aprox. Quinta-feira 14 de julho de 2016 

 

Desde a baía de Angra do Heroísmo na Ilha Terceira (Açores – Portugal) 

 

 Chegada da 2ª Etapa : Baiona 

 

A chegada será na enseada de Baiona La Real (Pontevedra – Espanha) no Monte 

Real Club de Yates de Baiona com amarrações gratuitas até ao dia da entrega de 

prémios, sábado 23 de julho. 

 

 

 Tempo limite de cada etapa 

 

 O tempo limite estabelecido para realizar cada etapa será de 9 dias e 8 horas 

(224 horas).  

 

 



                                     
 

 
 

 

 

5. Regras 
 

A Regata BAIONA – ANGRA – BAIONA reger-se-á pelo: 

 

a) Regulamento de Regatas à Vela da ISAF 2013 – 2016 

b) Regulamento de medição ORC em vigor 

c) Regulamento de medição IRC em vigor 

d) Regulamento da Classe Mini 6.5 

e) Regulamento Internacional para evitar Abalroamentos no mar (R.I.A.M.) 

f)  Regras que cada país exija para esta zona de navegação (embarcações tipo 1 e patrões de 

alto mar) 

g) Regulamento de Segurança da ISAF  (Regulamentos Especiais – Secção 6 (Training) 

h) Decreto Real 62/2008 de 25 de janeiro  

i) Anúncio de Regata e Instruções de Regata quando forem publicadas 

 

6. Publicidade 
 

6.1 Os participantes na Regata poderão exibir publicidade de acordo com a  Regulamentação 

20 da ISAF. 

6.2 De acordo com a Regulamentação 20.3. d (i) do RRV, poder-se-á exigir aos participantes 

que afixem um autocolante, com um logotipo que identifique a organização, em 20% da parte 

dianteira do casco, em cada costado do barco, assim como na espicha e bandeiras no backstay 

do barco, que serão fornecidas pela organização. 

 

7. Inscrições 
 

As inscrições poderão realizar-se até ao dia 3 de junho 2016 (um mês antes da largada). O 

número máximo de embarcações admitido será de 40. 

 

O custo de inscrição, que inclui sistema de localização de embarcações e telefone por satélite 

com chamadas (limitadas) é: 

 

Embarcações com tripulação (mais de dois tripulantes) 

 

 Uma etapa: 625 €* 

 Duas etapas: 1.000 €*  

 

Embarcações com tripulação reduzida e Monotipos Mini 6.50 

 

 Uma etapa: 500 €* 

 Duas etapas: 800 €* 



                                     
 

 
 

 

 

 

* As inscrições realizadas e pagas até ao dia 30 de março de 2016 (incluído) terão um 

desconto de 25%. 

 

* Se uma embarcação já possuir o telefone por satélite (obrigatório), o custo de inscrição 

será reduzido em 350€. 

 

Qualquer embarcação se reserva ao direito de participar desde que tenha efetuado o 

pagamento dos direitos de inscrição (ou uma importância de 500€ se o valor da inscrição for 

inferior). 

 

Monte Real Club de Yates de Bayona 

Recinto del Parador s/n 

36300 Bayona 

Tel. + 34 986 385.000 

Fax. + 34 986 355.061 

secretaria@mrcyb.com 

 

O pagamento dos direitos de inscrição ou fiança efetuar-se-ão através de transferência 

bancária à ordem de Monte Real Club de Yates para a conta de ABANCA: 

 

2080-0559-23-3040003658 

SWIFT: CAGLEMXXX  IBAN: ES92 

 

As inscrições devem conter a seguinte documentação: 

a) Apólice de seguros válida, que cubra responsabilidade civil (danos contra terceiras pessoas e 

bens) ou aumento de cobertura de responsabilidade civil e danos contra terceiros até uma 

quantia mínima de 601.012,00 €, de acordo com a lei de cada país. 

b) Em caso de exibir publicidade, autorização da correspondente autoridade nacional, para 

essa exibição de publicidade. 

 

Documentação que deverá anexar-se à inscrição: 

c) Apólice de seguro de acidentes dos tripulantes. Poderão ser admitidas licenças federativas. 

e) Relação de tripulantes com número de passaporte ou DNI e número de telefone de contato 

em terra e no mar. 

f) Certificado de revisão da balsa salva-vidas. 

g) Número de telefone que as embarcações levam a bordo. 

h) Certificado de homologação da rádio baliza. 

i) Fotocópia do certificado de navegabilidade. 

j) Fotocópia da carta de patrão. 

k) Exige-se, pelo menos, Certificado ISAF de Segurança e Salvamento Marítimo 

(Regulamentações especiais) do patrão. 



                                     
 

 
 

 

 

 

 

8. Posicionamento 
 

Em Regata utilizar-se-á um sistema de posicionamento de embarcações via satélite. 

 

9. Pontuação 
           

  9.1 Aplicar-se-á o Apêndice A e o Sistema de Menor Pontuação descrito na regra A 4.1 

do RRV.  

 

10.  Classificações 
 

10.1 Em ORC aplicar-se-á o sistema de compensação Ocean PCS 

            10.2 Em IRC aplicar-se-á o tempo sobre a distância 

 

11.  Prémios 
 

A lista de prémios da Regata será estabelecida no Anúncio de Regata, devendo o mínimo ser, 

 

 Vencedor de cada etapa em tempo real 

o (Prémio do recorde da travessia Baiona – Angra do Heroísmo) 

o (Prémio do recorde da travessia Angra do Heroísmo – Baiona) 

 Melhores classificados de cada etapa em ORC tripulações 

 Melhores classificados de cada etapa em ORC a dois 

 Melhores classificados de cada etapa em IRC tripulações 

 Melhores classificados de cada etapa em IRC a dois 

 Melhores de cada etapa classe Mini 6.5 

 Vencedores na classificação geral em cada classe Baiona – Angra - Baiona 

 

12.  Inventário de Velas, Inspeções e medição 
 

12.1 Na Regata será permitido levar a bordo tantas velas quantas permita o certificado 

de medição (ORC ou IRC) mais permissivo neste aspeto. 

12.2 Serão realizados controlos de segurança e medição antes e/ou depois da Regata. 

12.3 As embarcações participantes ficarão à disposição da organização, no mínimo, 48 

horas antes de cada largada respetiva, para efeitos de inspeção de segurança e onde poderão 

ser selados os motores. 

 

 

 



                                     
 

 
 

 

 

 

13.  Responsabilidade 
 

Todos os que participam na Regata Baiona – Angra do Heroísmo - Baiona, fazem-no sob a sua 

responsabilidade.  

A organização ou qualquer organismo envolvido na organização do evento não detêm 

qualquer responsabilidade por perdas, danos, lesões ou mal estares que possam suceder a 

pessoas ou bens, tanto em terra como no mar, na sequência da sua participação. 

Chama-se especial atenção para a regra fundamental 4, DECISÃO DE REGATEAR, da parte 1 do 

RRV, que estabelece: 

 

“É da exclusiva responsabilidade de um barco decidir se participa numa prova ou 

se continua em regata” 

 

14.  Atos 
 

 Receção prévia aos participantes no Monte Real Club de Yates de Baiona no sábado 

dia 2 de julho. 

 Receção aos participantes no dia 9 de julho em Angra do Heroísmo. 

 Sessão de despedida e entrega de prémios da primeira etapa na quarta-feira dia 13 

de julho em Angra do Heroísmo. 

 Receção e entrega de prémios final no Monte Real Club de Yates de Baiona no sábado 

dia 23 de julho. 

 

15.  Disposição transitória 
 

A organização redigirá e tornará público o Anúncio de Regata e reserva-se ao direito de poder 

modificar este Pré-Anúncio se for necessário. 

 


